
 
    

 

Daily Current Affairs (July 13th - 15th) 

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Date : July 13th - 15th 

விளளயாடட்ு சசய்திகள் 

  

கிராண்ட்மாஸ்டர் - இனியன் 

பதினைந்து வயதாை P.இைியை் தைது 41 வது சரவ்ததச பாரப்பரா பெல் வால்ஸ் 

பசஸ் தபாெ்டியில் தைது மூை்றாவது மற்றும் இறுதி கிராண்ெ்மாஸ்ெர ்

பநறிமுனறனயப் பபறுகிறார ்

  

த ானி - 10,000 ரன் 

முை்ைாள் இந்திய தேப்ெை் M.S.ததாைி லாரெ்ஸ்ில் இங்கிலாந்துே்கு எதிராை 

இரண்ொவது ஒரு நாள் சரவ்ததச தபாெ்டியில் 10,000 ஒரு நாள் சரவ்ததச னமல்ேல் 

ரை்ேனளே் ேெந்தார.் 

ஒருநாள் தபாெ்டிேளில் 10,000 ரை்ேனள ேெே்கும் இரண்ொவது விே்பேெ ்கீப்பர ்

மற்றும் ஒருநாள் தபாெ்டிேளில் 300 தேெச்ுேனள பிடித்த முதல் இந்திய விே்பேெ் கீப்பர ்

எை்ற சாதனையும் பனெத்துள்ளார.் 

  

2வது ஒருநாள் தபாட்டியில் சவற்றி 

லாரெ்ஸ்ில் இரண்ொவது சரவ்ததச ஒருநாள் தபாெ்டியில் இந்தியானவ 86 ரை்ேள் 

வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இங்கிலாந்து பவற்றி பபற்றது. 
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பிபா 2018 

பபல்ஜியம் இங்கிலாந்னத 2-0 எை்ற ேணே்கில் ததாற்ேடித்து உலேே் தோப்னபயில் 

மூை்றாவது இெம் பபற்றது. 

  

 ாய்லாந்து ஓபன் உலக டூர் சூப்பர் 500 தபட்மின்டன் தபாட்டி 

தாய்லாந்து ஓபை் இறுதிப்தபாெ்டியில் ஜப்பாைிை் தநாதசாமி ஒகுஹாராவிெம் பி.வி. 

சிந்து ததால்வி அனெந்தார ்

  

த ாப்ஸின் 28 வது கூட்ட சரவ்த ச தபாட்டி - துப்பாக்கி சுடு ல் 

சரவ்ததச ஒலிம்பிே் சங்ேத்திை் துப்பாே்கி சுடுதல் தஹாப்ஸிை் 28 வது கூெ்ெ 

சரவ்ததச தபாெ்டியில் மானு தபே்ேர ்மற்றும் அை்தமால் பஜயிை் ஆகிதயார ்ேலப்பு 

ஏர ்பிஸ்ெல் பிரிவில் இந்தியாவுே்கு தங்ேம் பவை்றைர.் 

  

த சிய  ரவரிளச அட்டவளண சடன்னிஸ் தபாட்டி 

11வினளயாெட்ு மத்திய மண்ெலம் ததசிய தரவரினச அெ்ெவனண பெை்ைிஸ் 

தபாெ்டியில் இனளஞர ்சிறுவரே்ள் மற்றும் ஆண்ேள் பெ்ெங்ேனள பவை்றார.் 

இதில் மாைவ் தாே்ேர ்தைது இரண்ொவது இரென்ெ பெ்ெம் பவை்றார.் 

  

விம்பிள்டன் 2018 

தநாவே் தஜாதோவிச ்பேவிை் ஆண்ெரச்னை வீழ்த்தி நாை்ோவது விம்பிள்ெை் பெ்ெம் 

பபற்றார.் ஏஞ்சலிே்யூ பேரப்ர ்பசரீைா வில்லியம்னச வீழ்த்தி பெ்ெத்னத பவை்றார.் 
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 முக்கியமான நாடக்ள் 

  

பிரஞ்சு த சிய நாள் - ஜூளல 14 

பிராை்ஸ் நாெ்டில் Bastille day எை்பது அந்நாெ்டில் ஆண்டுததாறும் ஜூனல 14ஆம் நாள் 

ததசிய திைமாே போண்ொெப்படுகிறது. 

1790ஆம் ஆண்டில் நனெபபற்ற பாஸ்டில் சினறயுனெப்பு நிேழ்வாைது பிபரஞ்சு 

ததசத்திை் ஓர ்எழுசச்ியாே ேருதப்பெ்ெது. 

இது பிராை்சுெை் வலுவாை வரலாற்று மற்றும் ேலாசச்ார இனணப்புேனள பகிரந்்து 

போண்டிருே்கும் பாண்டிசத்சரி ேனரதயார நேரத்தில் போண்ொெப்பெ்ெது. 

  

மாநில சசய்திகள் 

  

அசாமின் மு ல் திருநங்ளக நீதிபதி 

ஜூனல 14ம் தததி அசாமிை் முதல் திருநங்னே நீதிபதி ஸ்வாதி பிதாை் 

ராய்  நியமிே்ேப்பெ்ொர.் 

அசாமிை் முதல் திருநங்னே நீதிபதி ஸ்வாதி பிதாை் ராய் தலாே் அதாலத்தில் 

பணினயத் பதாெங்கிைார.் 

தமற்கு வங்ோளம் மற்றும் மோராஷ்டிராவுே்குப் பிறகு நாெ்டிை் வெகிழே்கு 

மாநிலமாை அசாம் திருநங்னே நீதிபதி பபறும் மூை்றாவது மாநிலமாகும். 
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இந்தியாவின் பிளாட்டினம் ஜூபிலி சகாண்டாட்டங்கள் 

இந்திய ஜைாதிபதி, ஸ்ரீ ராம்நாத் தோவிந்த், இந்தியாவிை் இை்ஸ்டிடியூெ் ஆப் ோஸ்ெ் 

அே்ேவுண்பெண்ெட்ிை் பிளாெ்டிைம் ஜூபிலி போண்ொெ்ெங்ேனள புது தில்லியில் 

பதாெங்கி னவத்தார.் 

அடுத்த ஆண்டு குடியரசு திை போண்ொெ்ெத்தில் பிரதம விருந்தாளியாே அபமரிே்ே 

ஜைாதிபதி பொைால்ெ ்டிரம்ப்னப இந்தியா வரதவற்கிறது. 

  

வாரணாசியில் பல அபிவிரு ்தி திட்டங்களுக்கான அடிக்கல் நாட்டல் 

வாரணாசி நேர எரிவாயு விநிதயாே திெ்ெம், வாரணாசி-பால்லியா பமமு ரயில், 

பாஞ்சத்ோசி பரிே்ரமா மாரே்், வாரணாசியில் ஒரு சரவ்ததச மாநாெட்ு னமயம், 

மிரச்ாபூர ்மற்றும் வாரணாசி பகுதிேனள இனணே்கும் வனேயில் ேங்னே நதியிை் 

மீது ேெ்ெப்பெட்ுள்ள புதிய தமம்பாலம் , ஆசாம்ேரில் பூரவ்ாஞ்சல் எே்ஸ்பிரஸ்தவ, 

ஸ்மாரெ்் சிெ்டி மிஷை் மற்றும் நமாமி ேங்தே ஆகியவற்றிை் கீழ் பல திெ்ெங்ேனள 

பிரதமர ்நதரந்திர தமாடி திறந்து னவத்தார.் 

  

உலக  சசய்திகள் 

  

தபார ்்துகீசிய பாராளுமன்றம் - புதிய பாலின மாற்ற சட்டம் 

தபாரத்்துகீசிய பாராளுமை்றம் “அனெயாளே் தோளாறு” எைே்ோெட்ும் மருத்துவ 

அறிே்னேயில்லாமல் தமது குடிமே்ேள் 16 வயது முதல் தங்ேள் பாலிைத்னதயும் 

பபயனரயும் மாற்ற அனுமதிே்கும் செ்ெத்னத அங்கீேரிே்கிறது. 

பெை்மாரே்், மால்ொ, சுவீெை், அயரல்ாந்து மற்றும் நாரத்வ ஆகிய நாடுேளுெை் 

திருநங்னே அனெயாளத்னத சுய நிரண்யிே்கும் உரினம வழங்கிய “ஆறாவது 

ஐதராப்பிய நாொே” தபாரத்்துேல் இெம்பபற்றது. 
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 சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்களில் 4 வது த சிய கூட்டளமப்பு 

சுரங்ே அனமசச்ேம் மத்தியப்பிரததசத்தில் உள்ள இந்தூர ்எை்ற இெத்தில்  2018 ஆம் 

ஆண்டு ஜூனல 13 ஆம் தததி சுரங்ேங்ேள் மற்றும் ேைிமங்ேளிை் நாை்ோவது ததசிய 

கூெ்ெனமப்னப ஏற்பாடு பசய்யதது. 

  

ஷ்தவ ் அஷ்வா டிராஸ் பயணம் 

2018 ஆம் ஆண்டு ஜூனல 2 ஆம் தததி, ோரக்ில் தபாரிை் தபாது தங்ேள் உயிரே்னளே் 

ோப்பாற்றிய பனெயிைருே்கு அஞ்சலி பசலுத்துவதற்ோே,பபங்ேளூருல் இருந்து 

டிராஸ் வனர தமாெ்ொர ்னசே்கிள் பயணத்னத உயரடுே்கு தமாெ்ொர ்னசே்கிள் 

ோெ்சி குழுவிைர ்ஷ்தவத் அஷ்வா பசய்தைர.் 

  

ச ற்கு சூடானில் ஆயு  ்  ளட 

ஐ.நா. பாதுோப்பு சனப பதற்கு சூொைில் ஆயுதத் தனெ விதித்தது. 

நாெ்டில் அழிவுேரமாை உள்நாெ்டுப் தபானர ஆரம்பித்து கிெ்ெத்தெ்ெ ஐந்து 

ஆண்டுேளுே்குப் பிறகு ஐ.நா. பாதுோப்பு சனப பதற்கு சூொைில் ஆயுதத் தனெ 

விதித்தது. 

  

உலக சுங்க அளமப்பு (WCO) 

2018 ஜூனல முதல் 2020ஆம் ஆண்டு வனர இரண்டு ஆண்டுேளுே்கு உலே சுங்ே 

அனமப்பிை் (WCO) ஆசியா பசிபிே் பிராந்தியத்திை் துனண தனலவர ்(பிராந்திய 

தனலவர)் ஆைது இந்தியா. 
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திட்டங்கள் 

  

ஸ்வச ்சர்தவக்சன் கிராமீன் 2018 

குடிநீர ்மற்றும் துப்புரவு அனமசச்ேம் ஸ்வச ்சரத்வே்சை் கிராமீை் 2018 (SSG 2018) புது 

பெல்லியில் பதாெங்கியது.  

ததசிய அளவிலாை ஆய்வில், கிராமப்புற இந்தியாவிை் தூய்னமயாை மற்றும் 

அசுத்தமாை இெங்ேனள வரினசப்படுத்தும், மாவெ்ெங்ேள் தரம் மற்றும் அளவு 

மதிப்பீடு அடிப்பனெயில் தரவரினசயில் பெ்டியலிடும். 

  

தபட்டி பசத்சா-தபட்டி ப ாஓ திட்டம்  

முதல்முனறயாே மாநில அரசு மத்தியப்பிரததசத்தில், தபெ்டி பசத்சா-தபெ்டி பதாஓ 

திெ்ெத்திை் கீழ் ஏததா ஒரு  துனறயில் குறிப்பிெத்தே்ே சாதனைேனள பதிவு பசய்த 

பபண்னண மாவெ்ெ பிராண்ெ் தூதராே நியமிே்ேவுள்ளைர.் 

  

பார ்மாலா திட்டம் 

பாரத்மாலா திெ்ெத்திை் கீழ் ஆந்திர மாநிலத்தில் ரூ. 44 ஆயிரம் தோடி பசலவில் 2,520 

கி.மீ. சானலயிெ திெ்ெமிெப்பெட்ுள்ளை. 

  

பன்சாகர் கால்வாய் திட்டம் 

உ.பி மாநிலம் மிரச்ாபூரில் ரூ. 3 ஆயிரத்து 420 தோடியில் புதிதாே ேெ்ெப்பெட்ுள்ள 

மத்தியப்பிரததசம், உத்தரப்பிரததசம் மற்றும் பீோர ்மாநிலங்ேளிை் கூெட்ு 

திெ்ெமாை பை்சாேர ்ோல்வானய பிரதமர ்தமாடி நாெ்டுே்கு அற்பணித்து னவத்தார.் 
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மத்திய அரசு புதிதாே அறிவித்த மிரச்ாபூர ்மருத்துவ ேல்லூரி திெ்ெத்திற்கும் பிரதமர ்

தமாடி அடிே்ேல் நாெ்டிைார.் 

  

மாநாடுகள் 

  

இந்தியா-பங்களாத ஷ்  6 வது கூட்டம் 

மத்திய உள்துனற அனமசச்ர ்ராஜ்நாத் சிங் ொே்ோவில் உள்துனற மந்திரிேளிை் 

தபசச்ுவாரத்்னதேளிை் 6 வது கூெ்ெத்திற்கு பங்ேளாததஷ் உள்துனற அனமசச்ர ்

ஆசாத்உஸ்ஸமாை் ோனுெை் தனலனம தாங்கிைார.் 

  

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந் ம்(MoU) 

  

ஏர்பஸ் யூனிட் &  இந்திய ஸ்டார்ட ்ஆப்  

இந்திய ஸ்ொரெ்்  ஆப்ேதளாடு ஏரப்ஸ் யூைிெ ்கூெட்ு தசரந்்தது 

ஐதராப்பிய விமாை தயாரிப்பாளர ்ஏரப்ஸ், அதை் துனண நிறுவைமாை Navblue 

மற்றும் Aerial, மூை்று இந்திய ஸ்ொரெ்்  ஆப்ேதளாடு ஒப்பந்தத்தில் 

னேபயழுத்திெட்ுள்ளை. 
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பு ் கங்கள்  

  

நல்தகா மற்றும் ச ச.்சி.எல் 

‘அலுமிைியம் – எதிரே்ால உதலாேம்’ மற்றும் ‘ேழிவில் இருந்து இரண்ொவது 

வளங்ேள்’ – ஆகிய நல்தோ மற்றும் பஹச.்சி.எல்லிை் சிறு புத்தேங்ேனள சுரங்ேத் 

துனற அனமசச்ர,் நதரந்திர சிங் ததாமர ்பவளியிெ்ொர.் 

  

சமாளபல் சசயலிகள் 

  

NALCO – NAMASYA 

NALCO – NAMASYA எனும் பமானபல் ஆப்னப சுரங்ேத ்துனற அனமசச்ர ்நதரந்திர சிங் 

ததாமர ்அறிமுேப்படுத்திைார.் 

  

இந்திய  ாஜி  கவல் அளமப்பு 

இந்திய ஹாஜி தேவல் அனமப்பு எை்ற ஒரு பமானபல் தபாை் பசயலி, தங்குமிெ 

விடுதியிை் இருப்பிெத்னத அறியவும், எந்தபவாரு அவசரநினல ஏற்பெ்ொலும் இந்திய 

ஹஜ் மிஷனை பதாெரப்ு போள்ளவும் உதவும். 
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அறிவியல் சசய்திகள் 

  

பதயாஆக்டிவ் மருந்துக்கடட்ு மற்றும் த ால் ஒடட்ுறுப்பு 

பேௌஹாத்தி இந்தியை் இை்ஸ்டிடியூெ் ஆப் பெே்ைாலஜி (ஐ.ஐ.டி) 

ஆராய்சச்ியாளரே்ள், ோயத்திற்கு பெட்ு அடிப்பனெயிலாை பதயாஆே்டிவ் 

மருந்துே்ேெட்ு மற்றும் ததால் ஒெட்ுறுப்னப பெட்ுப்பூசச்ி புரதத்திலிருந்து 

ேண்ெறிந்துள்ளைர.் 

  

ஸ்சடம் சசல்கள் சபருக்க ்தில் ஒரு திருப்புமுளன 

பல்தவறு தநாய்ேளுே்கு சிகிசன்சயளிப்பதற்கு மைித முழங்ோல் மூலே்கூறு 

உயிரணுே்ேனள (HMSCs) பயை்படுத்துவதில் ஒரு முே்கிய தனெயாே உள்ளது. 

இது இந்திய இை்ஸ்டிடியூெ் ஆப் பெே்ைாலஜி (ஐஐடி) பாம்தப ஆராய்சச்ியாளரே்ளிை் 

குழுவிைரால் பவற்றிேரமாே முறியடிே்ேப்பெட்ுள்ளது. 

  

 நியமனங்கள் 

  

பமௌரிசிதயா சரர்ி எை்பவர ்பசல்சியா புதிய தமலாளராே (ோல்பந்து) 

நியமிே்ேப்பெ்ொர.் 
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